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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 به فطرت انسانی، هدف تربیت دینیبازگشت 

گوییم دین فطری است، معنای  اینکه می ام، هعرض کردان تخدمتهای دیگر  بحث که در طور همان

اینکه دین را  1؛اَس َعَلْیهاَفَطَر الن    َت اللَِّه الَّتيَحنیفًا ِفْطرَ   ِللدِّينِ   َوْجَهكَ   فََأِقمْ دارد که قرآن فرمود:  عمیقی

برداری  انسان بوده و دین از روی فطرت نسخهدانیم، معنایش این است که اصل، فطرت  فطری می

َو   َو نـَْفس   شده؛ یعنی انسان با آن سالمتی که خدا او را آفرید، با آن تعادل و توازنی که خدا او را آفرید،

براساس آن  اتی دارد که دین راخصوصیّ دقیقاً ،انسان با آن فطرت پاکی که آفریده شده 2؛ما َسو اها

انسان باید چنین صفاتی داشته  گفتهدین  ؛ لذایعنی انسان فطری صفاتی دارد اند. ات نوشتهخصوصیّ

 !ات را داشته باشدانسان نباید آن خصوصیّ گفتهدین لذا  ؛اتی را نداردانسان فطری خصوصیّ !باشد

دین گفته اینها واجب است. انسان ؛ لذا برد ت میت لذّشدّ به وآید  خوشش می یانسان فطری از چیزهای

دین گفته اینها حرام است. انسان فطری از بعضی چیزها  ؛ت منزجر استشدّ از بعضی چیزها بهفطری 

دین ؛ آید بدش می دین گفته مستحب است. انسان فطری از بعضی چیزها نسبتاً ؛آید خوشش می نسبتاً

 ؛بود و نبودش یکسان است ؛تفاوت است گفته اینها مکروه است. انسان فطری بعضی چیزها برایش بی

که  ای هتکلیفیّ ی دین گفته اینها مباح است. یعنی احکام خمسه ؛آید آید و نه بدش می نه خوشش می

                                            

  .03ییروم،آیهسوره. 1

 .7ی  ی شمس، آیه . سوره 2



 

 

 2 

ر شده و اگر انسان به فطرت های یک انسان سالم مقرّ ات و ویژگیبراساس خصوصیّ ،ستهدر شرع 

طور از نظر سجایا،  همان، دی خواهد شدد انسان موحّیدر عقاکه  طور الهی خودش برگردد، همان

َمْوُلود  يُوَلُد َعَلى   ُكلُ  خواهد شد؛ای  خصائل و خصوصیّات اخالقی و روحیّات هم انسان واال و وارسته

ولذا در آغاز هر فرزندی که به  ،د شدهشود مبتنی بر آن فطرت متولّ د میهر انسانی که متولّ 3:اْلِفْطَرةِ 

او را از ممکن است که  این پدر و مادرها هستند ،تربیتی استد است و این محیط آید موحّ دنیا می

 .مسیر توحید منحرف کنند

ای  هدرصد وجود دارد. بچّ ترین صفات کمال انسانی است در یک نوزاد صد یعنی صداقتی که از برجسته

تازه به دنیا آمده یا  ی هبچّ ،آسیب ندیده نادرست والدین یا محیط ایه که هنوز از تعالیم و تربیت

ما باید برگردیم به آن  آید. طور از دروغ بدش می ، همانقرار دارد ل زندگیشهای اوّ در ماهکه  آن

یعنی تمام سیر و سلوک هم همین است. تمام بحثی که در تهذیب نفس داریم همین است.  !فطرتمان

آن قوامی که  د شدیم. یعنی برمتولّمادر  ازروزی که خواهیم تالش کنیم برگردیم به شرایط  یعنی می

 !یعنی آفرینش !آن قوام آفریده شد. فطرت یعنی خلقت انسان بر

میائم  ی ذ همیه از کماالت اخالقیی را خیواهیم داشیت.     ی همه ،اتبنابراین اگر برگردیم به آن خصوصیّ

شیائق خیواهیم بیود. و     ،او تشویق کیرده  به ی که دینیآن چیزها ی ا خواهیم بود. همهرّمب هماخالقی 

 گریزان و برحذر خواهیم بود. ،ی که دین از او تحذیر کردهیچیزها ی همه

صفت  حسد، بخل، جبن، هر ؛ات منفی دیگری هم داریمات است. خصوصیّغیبت یکی از این خصوصیّ

چیز عجیبی نیست که بگوییم ، اگر انسان به آن فطرت برگردد ...طمع، حرص ؛منفی دیگری که هست

مقابلش هم  ی نقطه !آید و هم ندارد بدش می صفات منفیاز هم . ا خواهد بودو مبرّمنزجر ز اینها ا
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آن صفات  ی همه ،صفات مثبتی که دین به او تشویق کرده، مکتب اخالقی دین به او دعوت کرده

 شود.[]اصالح  فاق افتادهروی ما اتّکه این خرابکاری که مثبت در انسان خواهد بود. مهم این است 

دانی  تو که نمی: گوییم می ،گذاریم ت میی منّها کلّ هسر بچّ اوقات مادرها گاهیو پدر  ام ما هبارها گفت

که  یکارش کرده چ : این بچّه راپرسیما اگر یواشکی بامّ !تو را تربیت کردم ممن چه خون دلی خورد

بیان  وآموزش به ا و تربیت عنوان  بهآن چیزهایی که  ی همه خواهیم دید؟ مگویی تربیتت کرد می

تمام به دنیا و دنیاطلبی است. ههمه نوعی ا !از مسیر توحید و یگانگی است وهمه نوعی انحراف ا ،شده

ات منفی است. این مشکلی مائم اخالقی و خصوصیّذو هل دادن او به سمت  او همه نوعی سوق دادن

گذاریم که قدر این  ت میبعد هم سرشان منّ !کنیم ایجاد میهایمان  روی بچّهبه اسم تربیت ما است که 

 !شناسی همه زحمتی که من برای تربیت تو کشیدم نمی

کند. اینکه انسان از تیرس عقوبیت ییا بیه     ما به هرصورت امیدوار هستیم خدای متعال همین را روزی 

بگییرد،  ائل فاصیله  رذو از برود سمت فضائل  به و ها سمت خوبی به ،چه دنیوی چه اخروی ،طمع پاداش

ا این چیز بزرگی نیست. امّ ؛اند این خیلی چیز بزرگی نیست. مکاتب اخالقی بسیاری بر این مبتنی شده

بهشیتی نبیود، اگیر    اصیالً  فرمودنید: اگیر   کیه  وب به امیرالمؤمنین سمن ،ام هنقل کردقبالً روایتی که  در

باز هم جیا داشیت کیه انسیان بیه       ،به پاداشی نبود، اگر وعید به کیفری نبودی  دوزخی نبود، اگر وعده

خواهد تربیت کند چنیین   انسانی که دین می 4.اائل اخالقی مبرّرذو از باشد های اخالقی پایبند  فضیلت

 انسانی است.
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تبشیر کارگر و ار ذان آنجا یقیناً ،ماتی تربیت دینی هستیممراتب مقدّدر ل که ما هنوز کالس اوّر د !بله

ا تا کی امّ مژده بدهند. ها به نتایج مثبت خوبی باید ؛بترسانند ها بدیاست. یعنی باید از عقوبت 

تنبیه شدن، از خواهیم با طمع جایزه گرفتن و ترس  تا کی می !ل بمانیم؟ین کالس اوّدر ا خواهیم می

به  ما افقی که اقتضای آن بازگشت .شاگرد خوب این کالس باشیم؟ باید روزی از این افق باالتر بیاییم

، پیامبران هم که آمدند ی همه ت.الزم اس ل کار واقعاًاوّ !بله .مه استاینها مقدّ رت انسانی است.آن فط

 ها و هم از پیامد بدی ،چه در دنیا و چه در آخرت ،مژده دادندها  به نتایج خوبی هم 5؛ َو ُمْنِذرين  ُمَبشِّرينَ 

خواستند انسان واالیی بسازند که از  !نبودا این آخر کار امّ ؛چه در دنیا و چه در آخرت ،تهدید کردند

 ها پایبند کند. نفس بدیِ ها او را به خوبی خوبی از هر دو عبور کرده باشد و نفس خوبیِ ،طمع و ترس

امیدواریم و هدف بزرگی است که مکتب تربیتی دین دارد.  آن ها گریزان کند. این ها او را از بدی بدی

به این افق بلند  امیدواریم .باشدچنین چیزی باید درست تهذیب نفس  ی نتیجهشویم.  گونه این

 ؛رجعت به خود کنیم ؛به خویشتن خویش بازگردیم ،کماالت انسانی راه پیدا کنیم و به فطرت انسانی

ها و  های عظیمی از غفلت زیر توده ،غبار فراوانی خودی که زیرآن مان، به  به آن خود گمشده

 ات در ما ظهوری ندارد.آن خصوصیّ ؛شناسیم های ما دفن شده و امروز او را نمی ها و جهالت معصیت

مدفون  و زیر آن ریختهروی فطرت ما هایی که  این زباله ؛ه این گرد و غبارها زدوده شودبه امید آنک

طلوع کند انسان به  اگرکه حقیقت انسانی طلوع کند. و کنار زده شود، پاک شود و آن فطرت  ایم شده

لی های مفصّ بحث ،شود به این نتایج رسید می گونهحاال اینکه چاست.  مقصد تربیتی دین نائل شده

 یم.ا ههای دیگر خدمت عزیزان عرض کرد یا بحث شراب طهوراست که در قالب 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّد  َو آِل ُمَحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 
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